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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, do prokuratora generalnego An-
drzeja Seremeta oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Prezesie! 
W dniu 10 grudnia 2011 r. w miejscowości Strzegowa w województwie wielkopolskim zmarł nagle 

osiemnastoletni Tomasz Gaicki. Okoliczności wskazują, że jego śmierć nastąpiła w wyniku powikłań po za-
szczepieniu go szczepionką przeciwko błonicy i tężcowi. 

W sprawie śmierci Tomasza Gaickiego toczy się obecnie postępowanie 2 Ds 503/12 Prokuratury Rejono-
wej w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie było początkowo umorzone, ale po zapoznaniu się z nowymi 
dowodami w postaci opinii biegłej pani prokurator Małgorzata Szulc podjęła to postępowanie na nowo; 
w tym miejscu wyrażamy uznanie dla pani prokurator, która postąpiła niestandardowo i z powagą przyjęła do 
śledztwa prywatną opinię medyczną, nie wyrzucając jej – jak to przeważnie się dzieje – do kosza. 

Mamy nadzieję, że śledztwo wyjaśni wszystkie okoliczności śmierci Tomasza Gaickiego, ale nasze zainte-
resowanie sprawą wynika z faktu, że docierają do nas sygnały, że podobnych zdarzeń jest więcej, że zdarzają 
się dramatyczne powikłania poszczepienne. Chodzi tu o szczepienia przymusowe, wymuszane karami admi-
nistracyjnymi. Niektórzy rodzice wzbraniają się przed tymi szczepieniami, istnieje ruch społeczny sprzeciwu 
wobec przymusowych szczepień. 

Mamy w związku z tym pytania. 
Po pierwsze, pytania do Pana Ministra Zdrowia. Jak duża jest liczba powikłań poszczepiennych, jaka jest 

liczba wypadków śmiertelnych po szczepieniach w ciągu ostatnich pięciu lat? Czy system szczepień jest bez-
pieczny, czy osoby wykonujące szczepienia są do tego należycie przygotowane, czy przestrzegane są proce-
dury medyczne związane ze szczepieniami? Ile toczyło się postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy za 
nieprawidłowości związane ze stosowaniem szczepień, jaki był wynik tych postępowań? Ile do ministra 
zdrowia wpłynęło skarg na nieprawidłowości związane ze szczepieniami, jaki był wynik tych skarg? 

O przestrzeganie procedur medycznych pytamy w kontekście sprawy śmierci Tomasza Gaickiego, którego 
zaszczepiono w sytuacji, gdy przechodził infekcję, co prawdopodobnie miało wpływ na jego śmierć. 

Po drugie, pytania do Pana Prokuratora Generalnego. Ile w ciągu ostatnich pięciu lat prowadzonych było 
śledztw w sprawach zgonów bądź chorób spowodowanych powikłaniami poszczepiennymi? Jaki był wynik 
tych postępowań? 

Po trzecie, do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się z wnioskiem o rozważenie podjęcia 
kontroli dotyczącej funkcjonowania systemu obowiązkowych szczepień ochronnych pod kątem zapewnienia 
pacjentom bezpieczeństwa tych szczepień, w szczególności pod kątem celowości niektórych szczepień, za-
pewnienia jakości szczepionek oraz stosowania bezpiecznych dla pacjentów procedur podawania tych szcze-
pionek. 
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